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Sēdi vada Latvijas Bankas iepirkuma komisijas iepirkumam par videoiekārtu piegādi (tālāk 

tekstā – komisija) vadītāja I. Krastiņa. 

Sēdē piedalās: komisijas locekļi R. Jakovļevs, B. Dimperāne un V. Balodis. 

Sēdi protokolē Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Dokumentu pārvaldības un 

bibliotēkas daļas iepirkuma komisijas sekretāre I. Pilsētniece. 

1. Saņemtie piedāvājumi: 

Pretendenta nosaukums Piedāvātā līgumcena (euro bez PVN) 

SIA "MULTICOMP" 23 645,56 

SIA "KSK Systems" 26 190,80 

SIA "HANSAB" 21 411,62* 

AS "G4S Latvia" 23 008,44 

AS "STA Grupa" 24 580,00 

SIA "MONDOT" 24 506,56** 

* pēc aritmētisko kļūdu labojuma, sk. 4.3. punktu 

** pēc aritmētisko kļūdu labojuma, sk. 4.4. punktu 

2. Pretendentu (pretendenta) nosaukums, ar kuru (kuriem) nolemts slēgt iepirkuma 

līgumu 

SIA "HANSAB" 

3. Līgumcena  
21 411,62 EUR bez PVN 

4. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums 

Vērtējot pretendentu SIA "MULTICOMP", SIA "KSK Systems", SIA "HANSAB",  

AS "G4S Latvia", AS "STA Grupa" un SIA "MONDOT" piedāvājumus un publiski pieejamās 

datubāzēs esošo informāciju, komisija secina, ka: 

1) pretendentu SIA "MULTICOMP", SIA "KSK Systems", SIA "HANSAB",  

AS "G4S Latvia", AS "STA Grupa" un SIA "MONDOT" kvalifikācija un piedāvājumi atbilst 

iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām; 

2) pretendentu SIA "MULTICOMP", SIA "KSK Systems",  

AS "G4S Latvia" un AS "STA Grupa" piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;  

3) SIA "HANSAB" pretendenta piedāvājuma formas tabulas 1. un 3. rindas kolonā "Kopējā 

cena" vienības cenas (cena/gab.) reizinājumā ar iekārtu skaitu ir aritmētiskas kļūdas (kopējā 

piedāvājuma cena mainās no 21 411,52 EUR uz 21 411,62 EUR). 

4) SIA "MONDOT" pretendenta piedāvājuma formas tabulas 1. un 2. rindas kolonā "Kopējā 

cena" vienības cenas (cena/gab.) reizinājumā ar iekārtu skaitu ir aritmētiskas kļūdas (kopējā 

piedāvājuma cena mainās no 24 901,33 EUR uz 24 506,56 EUR).  

5) SIA "HANSAB" piedāvātā līgumcena ir viszemākā; 

6) Elektronisko iepirkumu sistēmā publiskojamo datu bāzē 14.03.2017. pieejamās e-izziņas 

liecina, ka uz pretendenta SIA "HANSAB" nav attiecināms neviens no Publisko iepirkumu 
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likuma (redakcija, kas bija spēkā līdz 2017. gada 28. februārim) 8.2 panta piektajā daļā 

minētajiem pretendenta izslēgšanas no dalības iepirkumā gadījumiem. 

 

Ņemot vērā minēto, komisija nolemj: 

1) par uzvarētāju atzīt SIA "HANSAB" un slēgt ar to iepirkuma līgumu par videoiekārtu 

piegādi; 

2) iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai informatīvu paziņojumu par noslēgto 

līgumu un informēt pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 

 

 

 

Sēdes vadītāja 

 

I. Krastiņa 

 

 

Protokolētāja I. Pilsētniece 

 


